
 
 
 
 
 
 
 
Dragi părinți, tutori sau îngrijitori:  
 
Referitor la: Sondajele privind atmosfera din şcoală, adresate elevilor din clasele IV – VI, 
părinților/tutorilor/îngrijitorilor, precum şi personalului didactic şi administrativ din şcoli  
 
În cadrul campaniei Toronto District School Board (TDSB) de combatere a actelor de intimidare şi de promovare a unui 
climat pozitiv în şcoală, TDSB va efectua sondaje online privind atmosfera din şcoală. Acestea se vor adresa elevilor, 
părinților/tutorilor/îngrijitorilor, precum şi personalului didactic şi administrativ din şcoli şi se vor desfăşura cel puțin o dată 
la doi ani. 
 
La primăvară (martie – iunie 2014), elevii din clasele IV – VI şi părinții/tutorii/îngrijitorii lor sunt invitați să completeze 
sondajele privind climatul din şcoală. Sondajele conțin întrebări despre siguranța din şcoală, despre sprijinul acordat atît 
profesorului, cît şi elevului în procesul educațional, despre relațiile interumane, despre atmosfera din şcoală şi despre 
circumstanțele elevului. Rezultatele acestui sondaj vor ajuta şcolile şi TDSB în a găsi căi de promovare a unui climat pozitiv 
în şcoală şi de a preîntîmpina actele de intimidare în toate şcolile. Vă invităm să accesați site-ul nostru la adresa 
http://www.tdsb.on.ca/elementaryschool/caringsafeschools/schoolclimatesurvey.aspx, ca să aflați mai multe despre aceste 
sondaje.  
 
Sondajele privind atmosfera din şcoală sunt benevole şi anonime; nu vom stoca date care v-ar putea identifica, cum ar fi 
numele, adresa de IP a calculatorului, numele copilului sau numărul său matricol. Toate răspunsurile la chestionar vor fi 
trimise direct la Departamentul Cercetare al TDSB, pentru a fi prelucrate. Datele vor fi utilizate exclusiv în scopul cercetării 
şi planificării. Vom depune toate eforturile ca să fim siguri că nimeni din şcoală nu va ajunge să identifice individual 
răspunsurile la chestionare. Rezultatele sondajului vor fi grupate şi prezentate în aşa fel încît să asigure confidențialitatea 
pentru toti participanții.       
 
Sondajul pentru elevi: 
Elevilor din clasele IV - VI li se va cere să completeze sondajul online în timpul orelor de curs. Chestionarul le va lua 
aproximativ 20 de minute. La nevoie, putem furniza traduceri ale sondajului în cîteva limbi. Vă rugăm să încurajați copilul să 
participe la sondaj; în felul acesta vom avea suficiente date în vederea planificării şi realizării de programe menite să 
îmbunătățească atmosfera din şcoli şi să prevină actele de intimidare şi de hărțuire. Dacă vă hotărîți să nu lăsați copilul să 
participe la sondaj, vă rugăm să completați partea de jos a acestui formular şi să o înapoiați dirigintelui pînă pe data de      
                    .  
 
În şcoala noastră, sondajul pentru elevi se va desfăşura între                                  şi                                  . 
 
Sondajul pentru părinți/tutori/îngrijitori:  
Părinții, tutorii sau îngrijitorii elevilor de la                                                                sunt invitați să completeze sondajul 
Ministerului Educației, intitulat  Sondaj pentru părinți şi tutori privind: echitatea, educația pentru toți şi actele de intimidare 
şi de hărțuire. Sondajul pentru părinți se găseşte la adresa www.schoolclimate.ca. Ca să accesați sondajul, veți avea nevoie 
de următorul cod:                                      . Sondajul pentru părinți este tradus în 22 de limbi; traducerile se pot obține de la 
secretariatul şcolii. 
 
Vă mulțumim pentru sprijinul acordat ! 
 
 
 
 
  
Director 
 
 
Datele furnizate sunt colectate conform Legii Educației, Secțiunea 170 (1)[6]şi vor fi folosite exclusiv în scopuri educaționale în beneficiul Toronto District School Board. 
Dacă aveți nelămuriri, vă rugăm să contactați Academic, Research and Information Services la telefon 416-394-4929 sau email research@tdsb.on.ca. 
 
 
 
Completați mai jos doar dacă aveți un copil în clasele IV – VI şi nu vreți să-l lăsați să participe la sondajul despre 
atmosfera din şcoală. 
  
Nu doresc să las copilul _______________________________, de la şcoala ________________________________ , 
 
în clasa ____, să participe la sondajul TDSB online privind atmosfera din şcoală, pentru clasele IV – VI. 
 
Numele părintelui/tutorelui/îngrijitorului: 
______________________________________________________________________ 
 
Semnătura: __________________________________________________________________________________________ 
 
Data: ______________________________________________________________________________________________ 

 
Vă rugăm să decupați această parte şi să o înapoiați dirigintelui copilului. 

http://www.tdsb.on.ca/elementaryschool/caringsafeschools/schoolclimatesurvey.aspx
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